
Coördinatieplan boveneilandelijke rampenbestrijding en crisisbeheersing  
Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

Voorwoord  
In 2013 is een eerste versie van het boveneilandelijk coördinatieplan opgesteld. De Rijksvertegenwoordiger 
heeft de verplichting om het boveneilandelijk coördinatieplan minimaal elke vier jaar opnieuw vast te stellen. 
Het plan is daarom begin 2017 opnieuw geüpdatet en vastgesteld.  
 
De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft naar aanleiding van de passage van de orkanen Irma, Jose en Maria in 
2017 het systeem van rampenbestrijding op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geëvalueerd. De inspectie 
constateerde dat in de samenwerking en afstemming, met name tussen de eilanden enerzijds en de 
organisaties in Europees Nederland en Rijksvertegenwoordiger anderzijds, nadrukkelijk verbeteringen nodig 
zijn. De inspectie constateerde dat de passage over rollen, taken en bevoegdheden zoals die nu zijn 
opgenomen in de Veiligheidswet BES (VwBES) o.a. in het coördinatieplan van de Rijksvertegenwoordiger 
onvoldoende helder omschreven waren. Dit is de aanleiding geweest om het coördinatieplan 
boveneilandelijke rampenbestrijding en crisisbeheersing Bonaire, Sint Eustatius en Saba uit 2017 eerder te 
updaten. De update van het coördinatieplan geeft invulling aan de door de inspectie waargenomen 
onduidelijkheden van de rollen, taken en bevoegdheden van de eilanden, de Rijksvertegenwoordiger en 
verhouding met Europees Nederland. Het plan is geüpdatet vanuit de wettelijke verplichten zoals die in de 
VwBES beschreven zijn. 
  
Doel en afbakening  
Het doel van het coördinatieplan is inzicht te geven in hoe omgegaan wordt met boveneilandelijke rampen en 

crises in Caribisch Nederland. Dit coördinatieplan geeft daarmee inzicht in het proces: 

 welke actoren direct betrokken (kunnen) zijn bij een boveneilandelijke ramp of crisis en wat hun 
taken, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn;  

 welk opschalingsmechanismen hierbij worden gehanteerd;  

 hoe de melding, alarmering en op- en afschaling verlopen richting en van de rampenstaf van de 
Rijksvertegenwoordiger;  

 hoe het informatiemanagementproces tussen de openbaar lichamen, de Rijksvertegenwoordiger en 
Europees Nederland verloopt;  

 hoe is afstemming over de communicatie tussen de directe actoren georganiseerd;  

 hoe verloopt de coördinatie van het bijstandsproces  
 
Coördinatie in dit plan is specifiek gericht op:  

 het afstemmen van informatiebeelden tussen de openbare lichamen onderling en met Europees 
Nederland, met informatie over onder andere:  

o het aantal slachtoffers;  

o de ingeschatte schade;  

o mogelijke effecten en knelpunten van het incident;  

o (mogelijke) hulpvraag van de getroffen eilanden (o.a. bijstand);  

o de te nemen of lopende acties.  

 het verzamelen en doorgeleiden van alle bijstandsverzoeken van de openbare lichamen;  

 de afstemming van politiek/ bestuurlijke beslissingen.  
 

Doelgroep  
Dit plan is bedoeld voor directe actoren die betrokken zijn bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing in 
Caribisch Nederland. Dit betreft onder meer de openbare lichamen, de Rijkvertegenwoordiger (inclusief 
rampenstaf), Commandement der Zeemacht in het Caribisch Gebied (CZMCARIB) en in Europees Nederland 
het Nationaal CrisisCentrum (NCC), Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) en betrokken 
ministeries en Departementale Crisis Coördinatiecentra (DCC’s). 


